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MsKS pozýva

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Za extra výhodnú cenu tak môžete mať auto s klimatizáciou, elektricky ovládanými prednými oknami, hmlovými svetlometmi, 
palubným počítačom, 15-palcovými diskmi a s ďalšou extra výbavou. Okrem toho získate bezplatne extra predĺženú záruku na štyri 
roky. Ak vám viac vyhovuje Combi, dáme vám naň bonus 300 €. A pri financovaní na pätiny vám na nové auto stačí len 1 798 €. 
www.skoda-auto.sk

Škoda Fabia EXTRA s extra bohatou výbavou len za 8 990 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Ilustračné foto. 

AUTONOVA, s. r. o. 
Huncovská 308 
Tel.: 052/452 36 67
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V poslednom období už 
fasády budovy vôbec nebo-
la pozitívnou reklamou pre 
mesto a už veru bolo načase, 
aby sa s ňou niečo začalo ro-
biť.

„Na rekonštrukcii by sa ma-
lo preinvestovať 75 tisíc eur bez 
DPH. Termín ukončenia je na-
plánovaný na 15. mája 2014,“ 
povedal nám Ing. Štefan Zi-
ma, pracovník Mestského úra-
du v Kežmarku, oddelenia 
územného plánu, životného 
prostredia a stavebného kona-
nia, ktorý vykonáva stavebný 
dozor nad touto stavbou. 

Kežmarčania sa tak doč-
kajú nielen pekného dizajnu  

budovy, ale po rokoch aj to-
ho, že na budove sa sfunkč-
nia aj veľké hodiny. Celú re-
konštrukciu financuje zo svo-
jich prostriedkov Mesto Kež-
marok.

Zaujímavou novinkou re-
konštrukcie budovy bývalej 
polikliniky je to, že aj keď v 
pláne bola oprava iba dvoch 
stien, a to zo strany od mes-
ta a čelnej fasády budovy, je 
tu aj reálna možnosť  opravy 
tretej vonkajšej steny  od zá-
kladnej školy. Jej realizácia je   
závislá od ušetrenia finanč-
ných prostriedkov počas re-
konštrukcie. Táto skutočnosť 
však  bude zrejmá až  po do-

Rekonštrukcia budovy 
spojazdní i hodiny

„Už bolo načase“, tak si povzdychol hádam každý Kež-
marčan, ktorý spozoroval, že sa začala pred časom rekon-
štrukcia budovy bývalej kežmarskej polikliniky. Plánova-
né ukončenie rekonštrukcie je v záverečnej fáze, a tak sme 
sa opýtali na príslušnom oddelení mestského úradu, či sa 
oproti plánovaným prácam niečo nezmenilo.

končení plánovaných prác na 
bočnej a čelnej fasáde.

Bez ohľadu na to, či budú 
opravené dve, alebo tri steny, 

Kežmarčania určite ocenia, 
že budú prechádzať pri ďalšej 
peknej mestskej budove.

Pavol Humeník
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Stav ulice Trhovište pozna-
čila nielen povodeň v roku 
2010, ale aj ťažké mechanizmy, 
ktoré pracovali na rekonštruk-
cii zimného štadióna. Povrch 
cesty je odvtedy v nevyhovu-
júcom stave a nielen obyvate-
lia ulice čakajú na jej opravu.

„O stave na ulici Trhoviš-
te vieme. Žiaľ, projekt na jej re-
konštrukciu nebol úspešný,“ po-
vedala Eva Kelbelová, vedú-
ca Oddelenia územného plá-
nu, životného prostredia a 

stavebného konania. Napriek 
tomu je riešenie tejto situácie 
už na dosah. „Keď nám to po-
časie dovolí, začneme s opravou 
najväčších výtlkov. Ulica však 
potrebuje kompletne nový asfal-
tový koberec a aj novú kanalizá-
ciu,“ upresnila Kelbelová.

Veľká rekonštrukcia však 
prichádza do úvahy až po do-
stavbe štadióna, keďže by no-
vý povrch opäť poškodili ťaž-
ké mechanizmy.

Lorant Paugsch

Na Trhovišti už opravujú najväčšie výtlky. 

Trhovište čaká na rekonštrukciu
Problematická cesta okolo štadiónov až ku hradu potre-

buje kompletnú rekonštrukciu.

Po zateplení fasády sa po-
stupne pristúpi k výme-
ne okien, vonkajších dverí a 
vnútorných omietok. Vyme-
nia sa aj sociálne zariadenia, 
obklady i dlažba. 

Konkrétnou novinkou cel-
kovej rekonštrukcie budovy 
bude to, že sa na budove zriadi 
aj jedno zádvorie k jednej trie-
de. Na rad príde i rekonštruk-
cia tamojšej kuchyne, materská 

škola dostane i nové sporáky a 
nové varné kotle a aj jednej šat-
ne. Určitou zmenou pri staveb-
ných úpravách budovy prejde 
aj vonkajšia terasa.

Termín dokončenie rekon-
štrukcie je koniec roku 2014 
a stavba je plne financovaná 
Mestom Kežmarok. Celkové 
finančné náklady by nemali 
presiahnuť 280 tisíc eur.

Pavol Humeník 

Materská škola 
dostáva nový šat

Po oprave strechy, i s aktívnym bleskozvodom, ktorá sa 
zrealizovala ešte na jeseň minulého roku sa na začiatku roku 
2014 pristúpilo k realizácii ďalších stavebných prác na budo-
ve materskej školy na Kuzmányho ulici v Kežmarku.
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V druhom kole, 29. mar-
ca, v meste Kežmarok vyhral 
nezávislý a nestranícky Kis-
ka, ktorý získal 4 839 plat-
ných hlasov, teda 71,26 %. Na 
druhej strane, Robertovi Fi-
covi dalo hlas 1 951 voličov, 
čo predstavuje 28,73 % všet-
kých hlasov. Volebná účasť v 
meste Kežmarok bola 52,56 
%. V porovnaní so Sloven-
skom je vyššia o takmer dve 
percentá.

Okres Kežmarok, kto-
rý je zároveň aj volebným 
obvodom, sa zaradil me-
dzi trinásť okresov Sloven-
ska, v ktorých vyhral An-
drej Kiska v oboch kolách. 
V tom druhom získal 15 244 
hlasov (65,58 %), pričom Ro-
bert Fico o niečo viac než 
polovicu – 8 000 hlasov 

(34,41 %). Volebná účasť do-
siahla 47,25 %.

Ľudia chceli voliť
O tom, že II. kolo prezident-

ských volieb bolo pre občanov 
viac dôležité svedčí nielen väč-
šia volebná účasť v meste, ktorá 
v rámci stúpla o viac než sedem 
percent (I. kolo - 45,82 %, II. ko-
lo – 52,56 %), ale aj počet vyda-
ných voličských preukazov. 

Oddelenie evidencie oby-
vateľstva na Mestskom úra-
de v Kežmarku vydalo pred 
prvým kolom 332 voličských 
preukazov. Voličský preukaz, 
ktorý dal občanom možnosť 
voliť mimo svojho trvalého 
bydliska, si pred druhým ko-
lom vybavilo 535 voličov.  

Loránt Paugsch
Zdroj: ŠÚ SR

Budúci prezident 
vyhral aj v Kežmarku

Druhé kolo prezidentských volieb prinieslo súboj pred-
sedu vlády Roberta Fica a nezávislého kandidáta Andreja 
Kisku.

Kurzy 1.1 Informačné a komunikačné technológie a 1.5 Zdravotná výchova už obsadené!

V súčasnej dobe prebieha realizácia projektu „Aktívne starnutie v Kežmarku“, ktorý je určený pre seniorov nad 50 rokov. Do 
tohto projektu sa môžu zapojiť aj občania nášho mesta a občania okolitých obcí, ktorí spĺňajú vekovú podmienku a majú chuť sa 
ďalej vzdelávať. Pre zapojenie sa do projektu je potrebné vyplniť prihlášku pre kurz, o ktorý má občan záujem. Prihlášku nájde-
te na webstránke mesta Kežmarok (www.kezmarok.sk) pod logom projektu Aktívne starnutie. Túto vyplnenú a podpísanú pri-
hlášku donesie záujemca osobne na Mestský úrad do kancelárie prvého kontaktu (informátorka) alebo ju pošle poštou na adre-
su: Mestský úrad Kežmarok, Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok. Kur-
zy sú limitované počtom účastníkov. V súčasnosti už sú plne obsadené kurzy:  1.1 Informačné a komunikačné technológie pre 
seniorov a 1.5 Zdravotná výchova.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť do týchto kurzov: 1.2 Kľúčové kompetencie pre seniorov, 1.3 
Zdravé starnutie, 1.4 Záhradníctvo pre seniorov a 1.6 Ľudovoumelecké remeslá. Tešíme sa na Vás!

Ing. Jana Pajonko
Odd. RR a CR 
MsÚ Kežmarok
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Manažment kežmarskej 
nemocnice tak po šesťročnej 
odmlke nadviazal na dlho-
ročnú tradíciu tohto odbor-
ného podujatia, ktoré je ve-
nované pamiatke slávneho 
kežmarského rodáka a prie-
kopníka röntgenológie Dr. 
Vojtecha Alexandra. História 
Kežmarských lekárskych dní 
siaha do roku 1993, kedy sa 
15. januára konal prvý Kež-
marský lekársky deň Dr. Voj-
techa Alexandra, a to v deň 
77. výročia jeho smrti. Týmto 
sa začala písať prvá kapitola 
podujatia, ktoré pokračovalo 
každoročne až do roku 2008. 

Účastníkov tohtoročnej 
konferencie prišiel pozdra-
viť podpredseda Prešovské-
ho samosprávneho kraja a 
primátor Mesta Spišská Be-
lá  JUDr. Štefan Bieľak a pri-
mátor Mesta Kežmarok Ing. 
Igor Šajtlava. V slávnostných 
príhovoroch ocenili ambíciu 
manažmentu kežmarskej ne-
mocnice pokračovať v tradí-
cii tohto podujatia a popriali 
organizátorom a účastníkom 
konferencie zdarný priebeh. 
Za Mesto Kežmarok sa na 
slávnostnom otvorení zúčast-
nil aj viceprimátor PhDr. Igor 
Kredátus a hlavný kontrolór - 
Ing. Ľudmila Gnojčáková. 

V úvode bol účastníkom 
konferencie obrazom aj slo-
vom priblížený krátky prie-
rez históriou z predchádza-
júcich 16-tich ročníkov Kež-

marských lekárskych dní 
Dr. Vojtecha Alexandra, kto-
rý prezentovala predsed-
níčka organizačného výbo-
ru - Mgr. Janka Bartková. Po-
čas 16 - tich ročníkov odzne-
lo viac ako 460 prednášok, z 
toho 58 zahraničných z 5 kra-
jín (ČR, Rakúsko, Poľsko, Ma-
ďarsko a Švajčiarsko). Pred-
nášajúci boli z 36 miest SR – 
najviac prednášok odznelo z 
klinických pracovísk Bratisla-
vy a Košíc, zo 7 miest ČR, naj-
viac z Prahy z Inštitútu kli-
nickej a experimentálnej me-
dicíny (IKEM - v zastúpení 
riaditeľom transplantačné-
ho centra, kežmarským ro-
dákom MUDr. Štefanom Vit-
kom), tiež z Budapešti, Varša-
vy, Viedne a Zurichu.

Počas odborného progra-
mu bolo v piatich blokoch za-
radených 27 prednášok z ob-
lasti anestéziológie, inten-
zívnej medicíny, pediatrie, 
neonatológie, geriatrie, vnú-
torného lekárstva, všeobec-
ného lekárstva a jednodňo-
vej zdravotnej starostlivos-
ti v odboroch chirurgie a gy-
nekológie, ktoré prezentovali 
lekári z kežmarskej nemoc-
nice, FN Hradec Králové, Ne-
mocnice Blansko, FNsP Pre-
šov, FNsP Žilina, ÚVN FN 
Ružomberok, ProCare Koši-
ce, Nemocnice Poprad, ŠÚD-
TaRCH Dolný Smokovec, vše-
obecní lekári pre dospelých a 
lekári špecialisti. 

XVII. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, v spolu-

práci so Spolkom lekárov Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmar-
ku a Slovenskou lekárskou komorou, organizovala dňa 28. 
marca 2014 XVII. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Ale-
xandra s medzinárodnou účasťou. Záštitu nad týmto pod-
ujatím prijal predseda Prešovského samosprávneho kraja 
MUDr. Peter Chudík.

Svojou účasťou nás poctil 
aj vedecký sekretár Sloven-
skej lekárskej komory MUDr. 
Vladimír Balogh, ktorý v svo-
jom príspevku prezentoval 
možnosti a benefity bezplat-
ného využívania elektronic-
kého vzdelávacieho portálu 
Slovenskej lekárskej komo-
ry, na ktorom si lekári nájdu 
množstvo prednášok a člán-
kov z medicíny.

Na konferencii bolo regis-
trovaných 143 účastníkov, 
z toho 92 lekárov a 29 zdra-
votných sestier. Konferenciu 
podporilo 17 partnerských 
farmaceutických firiem a ob-
chodní partneri kežmarskej 
nemocnice, za čo im organi-

zátori aj touto formou vyslo-
vujú svoje poďakovanie.

Bohatý odborný program 
bol ukončený organizátor-
mi podujatia s prísľubom, že 
XVII. Kežmarské lekárske dni 
sa stanú medzníkom v kaž-
doročnom pokračovaní tejto, 
už 17-ročnej  tradície. Vedenie 
kežmarskej nemocnice ďaku-
je všetkým spoluorganizáto-
rom, účastníkom, partnerom, 
prednášajúcim a diskutujú-
cim, lebo to boli práve oni, 
ktorí vytvorili vysokú odbor-
nú úroveň podujatia. 

Mgr. Janka Bartková
predsedníčka 

organizačného výboru
foto: archív KLD
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„Moje krstné meno je Erik, 
birmovné Jakub, tak ich použí-
vam obe,“ začal svoje rozprá-
vanie slovenský spisovateľ. 

Rodený Košičan precesto-
val značnú časť Európy a sve-
ta. Niekoľko rokov žil v Parí-
ži, neskôr v Prahe, aby nako-
niec vymenil ruch veľkomes-
ta za pokojný život na dedine. 
„Momentálne žijem v dedine pri 
Levoči, v Uloži. Znie to ako ulo-
žiť sa, tak ja som sa tam uložil,“ 
prezradil. 

Napriek očakávaniam, že 
každý v dedine musí mať psa, 
Erik Jakub Groch to nepotvr-
dzuje. „Psa som vždy chcel mať, 
ale stále váham. Je to, predsa, 
veľká zodpovednosť. Momentál-
ne mám dve mačky a v najbliž-
ších dňoch by k nim mali pribud-
núť aj tri ovečky,“ povedal.

Groch píše predovšetkým 
poéziu, ale do povedomia sa 
dostal aj vďaka knihe pre de-
ti Tuláčik a Klára. „Je to asi mo-
ja najznámejšia kniha,“ priznáva. 

Knižnicu navštívil spisovateľ Erik Jakub Groch
Spisovateľ sa z veľkomiest presťahoval do malebnej dedinky pri Levoči.

„Písal som ju ako odmenu pre jed-
ného chlapca. Rozprával mi, čo sa 
mu v noci snívalo a ja som mu za 
to písal príbehy, ktoré sú v knihe,“ 
netajil spisovateľ, ktorý je, zá-
roveň, aj vášnivým čitateľom.

„Za rok prečítam sto až dve-

sto kníh. Je to dosť, ale je to mo-
ja záľuba. Nečítam len knihy pre 
dospelých, ale aj pre deti. Tak as-
poň viem, čo v nich teraz ‘letí’,“ 
povedal.

Lorant Paugsch
Foto: groch

Spisovateľ Erik Jakub Groch v kežmarskej knižnici.

Mohla som mať desať rokov. Bo-
li sme na Zamkovského, vtedy Cha-
te kapitána Nálepku. Z maminej ro-
boty, víkendová akcia pre zamest-
nancov a deti. Tuším MDD alebo čo-
si také. Ubytovaní sme boli na izbe 
s mamkinou kolegyňou a jej dvomi 
deťmi. Kým dospelí čosi robili, ale-
bo pripravovali jedlo a pitie, my de-
ti sme presnorili čo sa dalo. Akurát 
do búdy veľkého, čierneho, huňatého 
psa nik nevošiel. Ako sme tak snori-
li, našli sme, môj kamarát a ja, fľa-
še tvrdého alkoholu. Kdesi v izbe 
na poschodí. Zvedavosť nás hrýz-
la, nuž sme po chvíli jednu otvori-
li a hrkli si. Za glg Jožko, za glg ja. 
Účinky sa dostavili ihneď. Začalo sa 
nám točiť v hlave a bolo nám strašne 
veselo a smiešne. Začali sme sa ná-
ramne baviť na tom, že sme sa opi-
li. Dole schodmi sme šli po zadku a 
vykrikovali sme na dospelých, rozha-
dzujúc rukami a nohami, že sme sa 
opili. Dospelí sa s úsmevom opýta-
li, čo sme pili, my že pálenku. Tým 
to haslo. Zjavne si nikto nemyslel, že 
sme pili naozaj. Smiali sme sa a potá-
cali, až sme vyšli pred chatu, kde boli 
naše mamy. Tie hneď prešiel smiech, 
keď videli, že pripitučkých nehráme. 
Okamžite nasledovalo pátranie, od-
kiaľ sme mali alkohol a povinne sme 
museli rýchlo niečo zjesť a vypiť asi 
liter čaju na ex. Jožkova malá sestra 
nás celý čas sledovala, takže informá-
cie podala najpresnejšie ona. Chvala-
bohu, že si vtedy tiež nehrkla. 

Ako zážitok na prvú opicu môže 
byť, ale ako zamyslenie rodiča, keď 
moje dieťa má dnes toľko, čo ja vte-
dy, je to varovný prst. S odstupom 
času vnímam veselý príbeh o prvom 
stretnutí s alkoholom inak. Uvedo-
mujem si nástrahy a myslenie detí, 
nech by mali desať, dvanásť, pätnásť. 
Áno, aj pätnásťročné sú deti, hoci si 
myslia, že s prvou občiankou majú v 
ruke patent na rozum. Alkohol nás 
obklopuje na každom rohu, pri rôz-
nych príležitostiach. Hlavne mladí 
dnes začnú alkoholom, následne po-
tužení nejakým promile posunú svo-
je hranice neraz k drogám. Kežmarok 
nie je výnimka, kto hľadá, nájde. Ve-
ľa krát však rodičia nesprávne odhad-
nú správanie a reakcie detí, pripíšu 
ich puberte, zatiaľ čo tá je iba mas-
kovaním. Začína to možno vaječným 
likérom a malým pivom a končí pri 
životných tragédiách. Varujeme de-
ti pred drogami, ale neraz mávneme 
rukou nad alkoholom. Všetko však so 
všetkým súvisí. Najhoršie je, keď si v 
začiatkoch nič nevšimneme.   -Adri-
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História základnej školy sa 
začala písať 19. októbra 1976, 
kedy bol položený základný 
kameň novej školskej budovy 
na ulici Nižná brána. Na po-
česť tejto významnej udalosti 
bol spísaný pamätný list. Ge-
nerálnym investorom výstav-
by školy bol Okresný národ-
ný výbor v Poprade a celková 
investícia stavby bola vyčísle-
ná na 23 665 000 Kčs. Dodáva-
teľom tejto investície boli Po-
zemné  stavby Poprad. Začatá 
stavba Základnej školy Nižná 
brána bola pre nedostatok fi-
nancií prerušená a budovu 
zakonzervovali. Vo výstav-
be sa opäť pokračovalo v ro-
ku 1983. Veľký deň v podobe 
slávnostného otvorenia školy 
nastal 31. 8. 1984.

Školský rok 1984/1985 za-
čali pedagogickí, nepedago-
gickí pracovníci a žiaci v no-
vej modernej budove. V no-
vembri 1984 začala školská je-
dáleň s pravidelným varením 
obedov, v januári 1985 bo-
li dokončené učebne chémie 
a  fyziky a v apríli cvičná ku-
chynka.

S otvorením našej školy 
boli zriadené triedy s rozší-
reným vyučovaním matema-

tiky a prírodovedných pred-
metov. 1. septembra 1992 sa 
prvýkrát otvorili aj triedy s 
rozšíreným vyučovaním ne-
meckého jazyka.

V školskom roku 1985/1986 
sa uskutočnila finálna kom-
pletizácia budovy, telocvič-
ne a športového areálu ško-
ly. V tomto období bol dobu-
dovaný aj školský pozemok 
a uskutočnila sa výsadba 
okrasných stromov a kríkov.

Škola sa od svojich pr-
vopočiatkov profilovala na 
športovú a vytvárala  priaz-
nivé materiálne a priestoro-
vé podmienky pre výchovu 
k športu. V minulosti,  ale i 
v súčasnosti škola prostred-
níctvom záujmovej činnos-
ti a športových tried  pripra-
vovala a pripravuje mladých 
talentovaných športovcov. Tí 
v juniorskom a  seniorskom 
veku reprezentovali, resp. re-
prezentujú mesto Kežmarok 
v rôznych športoch a Sloven-
skú republiku na svetových 
podujatiach a olympiádach.

Od roku 1995 začala škola 
pracovať na medzinárodných 
multilaterálnych  školských 
partnerských projektoch, aký-
mi boli NILS HOLGERSSON, 

Nižná brána oslavovala
V posledný februárový deň sa v Mestskom kultúrnom 

stredisku uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 
30. výročia založenia Základnej školy Nižná brána. V jej zá-
vere poďakoval riaditeľ školy Dušan Tokarčík sponzorom 
za materiálnu a finančnú pomoc, učiteľom ZŠ za výborne od-
vedenú prácu pri organizácii celej slávnosti a SOŠ na Gar-
biarskej ulici za skvelý raut, ktorý nasledoval po slávnosti.

SOKRATES a COMENIUS. 
Cieľom týchto programov 
je posilniť európsku dimen-
ziu vo  vzdelávaní prostred-
níctvom aktivít nadnárodnej 
spolupráce medzi školami. 
Do našej školy v rámci tých-
to projektov zavítali hostia z 
Anglicka, Nemecka, Fínska,  
Chorvátska, Rumunska, Ma-
ďarska, Španielska, Švédska, 
Poľska, Ruska a Rakúska. 

V novom miléniu škola 
vytvárala skvelé podmien-
ky pre výchovno-vzdeláva-
ciu činnosť v triedach pre 
žiakov s mimoriadnym in-
telektovým nadaním. S cie-
ľom vytvoriť podmienky pre 
vzdelávanie detí s telesným 
postihom a podporiť  tak in-
tegráciu imobilných žiakov 
medzi rovesníkov, vybudo-
vala škola v roku 2006  bezba-
riérový prístup. 

V rokoch 2008 – 2010 preš-
la škola v rámci projektu „Re-
konštrukcia a  modernizácia 
základnej školy, Nižná brá-
na v Kežmarku“ kompletnou 
premenou. Budova školy bo-
la celá zateplená, vymenili sa 
okná. Nový šat dostala stre-
cha  a sociálne zariadenia. 

Začiatkom júna 2010 za-
siahla Kežmarok ničivá po-
vodeň. Vyliaty Ľubický potok 
zaplavil mestské časti Juh, Se-
ver a ulicu Trhovište i našu 
školu. Zaplavené  boli pivnič-
né priestory, všetky ihriská a 
atletický štadión. 

V školskom roku 2012/2013 
bol otvorený prípravný lo-
gopedický ročník  pre deti s 
narušenou komunikačnou 
schopnosťou. 

Žiaci školy sa pravidelne 
zúčastňujú športových sú-
ťaží, ktorých vyhlasovate-
ľom je Ministerstvo školstva 
SR a príslušné športové zvä-
zy a asociácie.  Najvýraznej-
šie výsledky v podobe titulu 
majstrov Slovenskej republi-
ky dosiahla  škola vo futba-
le a cezpoľnom behu. Okrem 
športových úspechov žiaci 
školu  zviditeľňujú aj výbor-
nými výsledkami na pred-
metových olympiádach, po-
stupových súťažiach v pred-
nesoch poézie a prózy a v 
rôznych iných umeleckých 
súťažiach.

PaedDr. Dušan Tokarčík, 
riaditeľ školy

Foto: niznabrana• 19. október 1976 – položenie základného kameňa na výstavbu 
ZŠ Nižná brána Kežmarok,                            

• 31. august 1984 – slávnostné otvorenie školy,
• 1. september 1984 – otvorenie tried s rozšíreným vyučovaním 

matematiky a prírodovedných predmetov,
• 1. jún 1986 – 1. ročník mestskej súťaže v ľahkej atletike školských 

družstiev s názvom „KEŽMARSKÉ HRY“ (v súčasnosti sa pretek or-
ganizuje v rámci Dní športu mesta Kežmarok a nesie názov „O po-
hár primátora mesta Kežmarok“, v roku 2013 sa uskutočnil XXVII. 
ročník, 

• 1. september 1987 – vznik školského športového strediska za-
meraného na ľadový hokej, 

• 1. september 1992 – otvorenie triedy s rozšírením vyučovaním 
nemeckého jazyka,

• 1995 – 2014 – práca v medzinárodných multilaterálnych škol-
ských partnerských projektoch – NILS  HOLGERSSON, SOKRATES, 
COMENIUS,

• 1. september 1995 – otvorenie športovej hokejovej triedy,
• 1. september 1997 – otvorenie športovej triedy so zameraním na 

futbal chlapcov a volejbal dievčat,
• 1. september 2002 – vznik školského športového strediska – vo-

lejbal dievčat,

• 1. september 2003 – vznik školského športového strediska – fut-
bal chlapcov,

• 1. september 2004 – otvorenie tried pre mimoriadne nadané de-
ti podľa „Projektu starostlivosti o nadané deti“ podľa autorky PhDr. 
Jolany Laznibatovej, CSc.,

• 7.  jún 2005 – titul majstra Slovenskej republiky starších žiakov 
v malom futbale pre školský rok 2004/2005 v Skalici,

• 13. október 2005 – slávnostné otvorenie mini ihriska s umelou 
hracou plochou, 

• 26. apríl 2006 – namontovanie dvoch plošín slúžiacich na po-
hyb imobilných žiakov po budove školy,  čím sa škola stala bezba-
riérovou,

• 15. október 2009 – titul majstra Slovenskej republiky starších žiačok 
v cezpoľnom behu pre školský rok 2009/2010 v Liptovskom Mikuláši,

• 4. jún 2010  –  zasiahnutie školy ničivou povodňou, 
• 15. jún 2010 – tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska star-

ších žiakov v atletike družstiev ZŠ v Banskej Bystrici pre školský rok 
2009/2010, 

• 15. november 2010 – ukončený projekt „Rekonštrukcia a moder-
nizácia základnej školy, Nižná brána v Kežmarku“,

• 1. september 2013 – otvorenie prípravného logopedického roč-
níka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Významné medzníky v histórii školy: 
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„Momentálne pripravujeme 
podrobný kalendár našich akcií. 
Ten sa ešte stále dopĺňa a upres-
ňuje,“ povedala na úvod ria-
diteľka kežmarského múzea 
Erika Cintulová. 

Jedným z prvých projek-
tov bude koncert v spoluprá-
ci s evanjelickou cirkvou. „Pri 
príležitosti Medzinárodného dňa 
múzeí (18. mája, pozn. red.) má-
me v pláne zorganizovať unikát-
ny a krásny koncert v evanjelic-
kom drevenom kostole. Program 
ešte stále dolaďujeme, ale niekoľ-
kých zaujímavých umelcov už 
máme potvrdených,“ prezradi-
la prvé informácie Cintulová.

Nové aj tradičné akcie
Múzeum pripravuje pre 

najmenších nielen tradičné 
rozprávky, ale aj žiadanú noc 
na hrade. Z každoročných ak-
cií nebude chýbať ani festival 

divadelných súborov či pre-
mietanie filmov na hradnom 
nádvorí.

„Okrem toho sa na hrade 
uskutoční aj podujatie s názvom 
Horalky. Firma spropaguje nie-
len svoje výrobky, ale aj niekoľko 
hradov, medzi nimi aj ten náš,“ 
priblížila zaujímavú akciu 
riaditeľka múzea.

V lete je naplánovaná as-
tronomická noc, ktorá bu-
de opäť spojená s pozoro-
vaním nočnej oblohy. Tomu 
bude prechádzať prednáška 
významného astrológa o dô-
ležitosti nášho Mesiaca.

Kežmarské múzeum je za-
pojené aj do akcie Železnič-
nej spoločnosti Slovensko. 
Tá umožňuje žiakom základ-
ných škôl navštíviť historické 
pamiatky a múzeá za zľavne-
né vstupné. Podľa aktuálnych 
informácií sa do Kežmarku 

Múzeum pripravuje na leto množstvo podujatí
Pracovníci kežmarského múzea dolaďujú kultúrne akcie, 

ktoré by mali prilákať do známej pamiatky mesta ďalších 
návštevníkov.

chystajú aj žiaci a študenti zo 
vzdialenejších miest.

Plánujú vydať knihu
„V septembri budeme mať 

u nás veľkú konferenciu, kto-
rá bude venovaná dejinám vý-
stavby kežmarského hradu. Ak-
tuálne sme sa dozvedeli, že sme 
boli úspešní s projektom na Mi-
nisterstve kultúry, takže všetky 
dostupné informácie chceme do-
plniť novšími a nechať priestor 
odborníkom, aby sa aj tí vyjad-

rili k nášmu hradu,“ netajila 
pozitívne informácie Cintu-
lová.

Ako dodala, zo všetkých 
informácií by chceli vydať aj 
knihu a pripraviť novú expo-
zíciu archeológie. Tá by ma-
la byť urobená tak, aby si ju 
návštevníci hradu mohli voľ-
ne prezrieť pri čakaní, naprí-
klad na prehliadku. Mali by 
sa z nej dozvedieť aj to, prečo 
je kežmarský hrad taký výni-
močný.              Lorant Paugsch

Nádvorie hradu zažije aj v tomto roku niekoľko veľkých podujatí.
Foto: ??
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KuLTúrNE ProGrAmy

Kam za kultúrou

Kultúra

VýSTAVy

program kina

NOE - 9.-10. apríl (streda, štvrtok) o 19.00 hod. 
Krajina pôvodu: USA, 2013. Žáner: dráma. Dĺžka: 138 min. 

titulky. 
Najvyšší sa rozhodol pre úplne nový začiatok v podobe gi-

gantickej potopy a pre obnovu ľudského druhu si vybral práve 
Noeho a jeho početnú rodinu. Réžia: Darren Aronofsky, Hrajú: 
Russel Crowe, Jennifer Connelly

Vstupné: 3,5 €.

FEBIOFEST od 11.4 - do 14.4.2014  KINO ISKRA KEŽMA-
ROK

21. Medzinárodný filmový festival v Kežmarku 
11. apríl  (piatok)
17:00 Návrat Agnieszky H. – r. Krystyna Krauze, Jacek Pet-

rycki, 2013, Poľsko – Česko, far., 77 min.
19:00 Horiaci ker – r. Agnieszka Holland, 2013, Česko, far., 

206 min.
12. apríl  (sobota) 
18:00 Grandhotel Budapešť – r. Wes Anderson, 2014, Veľká 

Británia – Nemecko, far., 100 min. 
+ Súťaž krátkych filmov krajín V4 – ocenené filmy
13. apríl  (nedeľa)
17:00 Listy mŕtveho – r. Konstantin Lopušanskij, 1986, 

ZSSR, far., 85 min.
19:00 2001: Vesmírna odysea – r. Stanley Kubrick, 1968, Veľ-

ká Británia, far., 147 min.
14. apríl  (pondelok)
17:00 Show! – r. Bohdan Bláhovec, 2013, Česko, far., 68 min.
19:00 Ako nikdy – r. Zdeněk Tyc, 2013, Česko – Slovensko, 

far., 93 min.

Vstupné: na každý film 2 € (s preukazom FK) alebo 3,50 € 
(bez preukazu FK)

Uvádza: Filmový klub Iskra (Asociácia filmových klubov 
BRATISLAVA) 

VŠETKY MOJE DETI - 16.-17. apríl (streda, štvrtok) o 19.00 
hod. 

Krajina pôvodu: SR, 2013, Žáner: dokument. Dĺžka: 90 min, 
slovenské znenie.

Miesto kázania sa farár Kuffa snaží strhnúť Rómov vlast-
ným príkladom a ľudským záujmom.  Snaží sa pomôcť najchu-
dobnejším a  uči ich svojpomocne stavať dôstojnejšie bývanie. 
Réžia: Ladislav Kaboš. Vstupné: 3 € 

RIO 2 - 18.-19. apríl (piatok, sobota) o 17.00 hod. (2D), 20.-21. 
apríl (nedeľa, pondelok) o 17.00 hod. (3D).

Krajina pôvodu: USA, 2014, Žáner: animovaná rozprávka, 
Dĺžka: 101 min. dabing.

Vzácne modré papagáje Blu a Perla žijú v brazílskom Riu 
pokojným mestským domáckym životom. S nimi tam vyrasta-
jú aj ich deti.  Vyrazia na rodinný výlet do Amazonského pra-
lesa, kde zažijú nové dobrodružstvá a spoznajú nových poria-
teľov. Réžia: Carlos Saldanha.

Vstupné: 3,5 € (2D), 5 € (3D)

NOE – 19. apríl (sobota) o 19.00 hod. 
Krajina pôvodu: USA, 2013. Žáner: dráma. Dĺžka: 138 min. 

titulky. 
Najvyšší sa rozhodol pre úplne nový začiatok v podobe gi-

gantickej potopy a pre obnovu ľudského druhu si vybral práve 
Noeho a jeho početnú rodinu. Réžia: Darren Aronofsky, Hrajú: 
Russel Crowe, Jennifer Connelly
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Hlavným organizátorom 
Febiofestu na Slovensku je 
Asociácia slovenských fil-
mových klubov spolu so Slo-
venským filmovým ústavom, 
podujatie finančne podporil 
Audiovizuálny fond. Hlavná 
časť festivalu sa konala v zá-
vere marca v Bratislave, hneď 
potom sa vybral do ďalších 
ôsmich slovenských miest.

Pravidelní i občasní náv-
števníci kežmarského filmo-
vého klubu Iskra čakajú šty-
ri bohaté filmové večery, kto-
ré prinesú päť celovečerných 
hraných filmov, dva doku-
menty a pásmo víťazných 
snímok súťaže krátkych fil-
mov krajín V4 a Ukrajiny.

Febiofest v Kežmarku od-
štartuje v piatok 11. apríla o 
17.00 h poľsko-českým doku-
mentárnym filmom Návrat 
Agnieszky H., portrétom zná-
mej režisérky Agnieszky Hol-
land, ktorá zažila búrlivý rok 
1968 v Prahe ako študentka ta-
mojšej FAMU. Spomínaná fil-
márka tak o to ľahšie mohla 
pristúpiť k téme upálenia Ja-
na Palacha v januári 1969 a ná-
sledných udalostí, ktoré zma-
povala vo svojom najnovšom 
filme Horiaci ker. Úspešnú 
snímku, ktorá získala 11 Čes-
kých levov, vrátane toho za 
najlepší film, si diváci pozrú v 
rovnaký deň o 19.00 h.

Sobotný program sa za-
čína o 18.00 h spomínaným 
výberom víťazných snímok 
Súťaže krátkych filmov V4, 
ktorá bola vyhodnotená na 

Febiofeste v Bratislave. Kež-
marskí diváci v približne ho-
dinovom pásme uvidia víťaz-
ný hraný film maďarského re-
žiséra Barnabáša Tótha Môj 
sprievodca, animovaný poľ-
ský film Ziegenort režiséra 
Tomasza Popakula, ktorý zís-
kal Zvláštne uznanie poroty, 
a ďalšiu poľskú hranú sním-
ku Mazurek Julie Kolberger, 
ktorá si z Bratislavy odnies-
la Cenu divákov. Hneď po 
víťazných krátkych filmoch 
bude nasledovať svojrázna a 
nevšedná komédia známe-
ho režiséra Wesa Andersona 
Grandhotel Budapešť, v kto-
rej účinkujú viaceré hviezdy 
svetového filmu.

Festivalová nedeľa bude v 
znamení science fiction. Mi-
lovníci tohto filmového žán-
ru, ale nielen oni, si určite vy-
chutnajú o 17.00 h sovietsku 
sci-fi klasiku ukrajinského re-
žiséra Konstantina Lopušan-
ského Listy mŕtveho a o dve 
hodiny neskôr absolútnu le-
gendu spomedzi vedecko-
-fantastických filmových diel 
– filozofickú filmovú operu 
Stanleyho Kubricka 2001: Ve-
smírna odysea.

Febiofest v Kežmarku uza-
vrú v pondelok 14. apríla dva 
české filmy. Prvým z nich bu-
de o 17.00 h dokument Bohda-
na Bláhovca Show!, prekva-
pivo intímny portrét podni-
kateľského sna s obludnými 
kontúrami, o siedmej večer 
diváci uvidia psychologickú 
drámu režiséra Zdeňka Ty-

Filmový Febiofest prvýkrát v kežmarskom kine Iskra
Kino Iskra v Kežmarku zažije štyri festivalové dni. Od piat-

ku 11. do pondelka 14. apríla sa stane jedným z dejísk regio-
nálnej časti 21. medzinárodného filmového festivalu Febio-

fest 2014 a prvý raz sa tak pripojí ku kinám Trnave, Trenčínu, 
Banskej Bystrici, Košiciam, Prešovu, Marinu a Prievidzi, ktoré 
spomínané prestížne podujatie organizujú už po niekoľký raz.

ca Ako nikdy o troch ľuďoch, 
ktorí vedú márny boj so smr-
ťou, ale aj sami so sebou a sú-
časne medzi sebou.

Vstupné na každý film z 
festivalového programu je 
2 eurá s platným klubovým 
preukazom a 3,50 € bez ne-
ho (v sobotu diváci zapla-
tia vstupné za krátke sním-

ky a hlavný film iba raz). 
Návštevníci premiérového 
kežmarského Febiofestu sa 
okrem výnimočnej festiva-
lovej atmosféry môžu tešiť aj 
na improvizovanú kaviareň 
v priestoroch kina, v ktorej 
sa budú môcť medzi jednot-
livými premietaniami občer-
stviť.                                   (BŠ)



11KežmaroK 7/2014 mozaIKa

Cieľom OZ je prinášať do 
slovenských nemocníc humor 
a urobiť tak ľudí šťastnejšími 
a veselšími. „Klauni navšte-
vujú predovšetkým malé deti, 
ale aj dospelých a seniorov, kto-
rým sa nevenuje dostatočná po-
zornosť. Klaunov je v súčasnos-
ti takmer päťdesiat, no očakáva-
me, že ich bude viac,“ povedal 
Pavol Kulanga z OZ. Klauni 
– doktori navštívia ročne pri-
bližne 90-tisíc detí na celom 
Slovensku.

Všetci klauni sú školení
Mnoho ľudí si myslí, že prá-

ca v OZ je dobrovoľná, ale nie 
je tomu tak. Každý klaun musí 
byť predovšetkým profesioná-
la cítiť záväzok. Pravidelnosť 
klaunských návštev je veľmi 
dôležitá a pri dobrovoľníkoch 
to nie je samozrejmosťou. 

„Každý klaun musí prejsť 
niekoľkými kolami výberového 
konania až následne môže byť 

profesionálnym klaunom. Aj po-
tom sa však zúčastňuje školení, 
aby ho neprekvapila žiadna situ-
ácia,“ ozrejmil Kulanga. 

Výberov sa zúčastňuje 
veľké množstvo ľudí, z kto-
rých sa vyberú tí najlepší. 
Naposledy, pred niekoľký-
mi týždňami, sa takýto kon-
kurz konal v Prešove a v Bra-
tislave.

Klauni vnímajú  
aj problémy pacientov

„Pre nás to nie je práca, ale po-
slanie. Robíme to so srdcom a pro-
fesionálne. Našu energiu, ktorú 
vydáme, dostaneme naspäť sto-
násobne,“ zhodli sa Stanislava 
Kašperová a Lívia Keseličko-
vá, teda sestrička Vydarená a 
sestrička Skúmavka.

Sestričky „klaunujú“ už 
štyri, respektíve šesť rokov 
a počas tohto obdobia zistili, 
že odosobniť sa nie je až také 
ľahké.

„Keď si dáte červený nos, dá-

Detských pacientov potešili klauni – doktori
Štvrtkové popoludnie patrilo na detskom oddelení kež-

marskej nemocnice smiechu a zábave. Detských pacientov 
potešili klauni z Občianskeho združenia (OZ) Červený Nos 
Clowndoctors.

va vám to možnosť odosobniť sa. 
Zo začiatku to však ľahké nie je, 
ale aj preto sú s vami vždy skve-
lí kolegovia,“ povedala Lívia, 
sestrička Skúmavka.

„Vnímame však problémy pa-
cientov, detí, rodičov. Keby nás 
ich problémy nezasahovali, tak 
by sme už neboli ľuďmi. Síce sa 
vieme za masku klauna trochu 
schovať, ale neskôr si tie zážitky 
musíme povedať, aby v nás nezo-
stávali,“ dodala Stanislava, te-
da sestrička Vydarená.

Každý má právo  
nemať náladu

Nemocničné prostredie 
nie je práve stvorené na zá-
bavu a smiech. To vedia aj 
klauni z OZ a rešpektujú to.

„Každý pacient či rodič má 
právo na to, aby nemal náladu 
na zábavu. Na ich očiach však 
takmer stále vidno, že s nami sú 
a že chcú s nami zdieľať tú dobrú 
náladu. Nechávame im však čas. 
Ak nemôžeme prísť hneď, príde-
me neskôr,“ priblížila Lívia.

Klauni väčšinou improvi-
zujú a svoje vystúpenia spája-
jú s konkrétnym časom, s kon-
krétnym miestom a s konkrét-
nymi osobami. „Ak naše vy-
stúpenia takto úzko prepojíme s 

pacientmi, oveľa viac sa dokážu 
zapojiť, lebo vidia, že sa ich to do-
týka,“ dodala Stanislava.

Stretnutia so seniormi sú 
podobné v tom, že aj starší ľu-
dia sa chcú zabávať a smiať. 
Klauni na sebe však nema-
jú biele plášte a zameriavajú 
sa aj na prácu so zmyslami. V 
neposlednom rade dávajú ľu-
ďom aj pocit dôležitosti. 

rodičia boli nadšení
„Je to super. Deti to trochu 

rozptýli a dá im dôvod usmiať sa 
v týchto chvíľach a v tomto pros-
tredí. O akcii som počul, ale ešte 
som sa s ňou nestretol,“ prezra-
dil svoje pocity Peter Malich, 
ktorý bol v nemocnici so svo-
jim synom Martinom.

„Akcia bola výborná, len syn 
je trochu hanblivý. Ale páčilo 
sa mu to. Deti majú z nemocni-
ce aspoň zážitok,“ pridala ďalší 
názor mama malého Adama, 
Zdenka Mazureková.

Fungovanie občianske-
ho združenia Červený Nos 
Clowndoctors je zabezpeče-
né finančnými prostriedka-
mi od darcov, príspevkom 
2% z daní a určitú časť tvo-
ria aj príspevky z firemného 
sektora.          Lorant Paugsch
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Mesto s viac než 23-tisíc 
obyvateľmi leží na východe 
krajiny vo Veľkej maďarskej 
nížine neďaleko mesta Deb-
recín a rumunských hraníc 
a vzdialené od Kežmarku je 
takmer 300 kilometrov.

Prvá písomná zmien-
ka siaha do roku 1075, keď 
kráľ Gejza I. daroval polovi-
cu mestských daní na zriade-
nie nového opátstva. Ištván 
Bocskai, transylvánsky princ, 
vďaka nim postavil príbytky 

pre takmer 700 jazdcov (haj-
dúchov) na mieste Szoboszló, 
zničeného Tatármi. Názov 
Hajdúszoboszló sa udomác-
nilo až v 19. storočí.  

V meste sa nežilo ľahko, až 
do konca prvej tretiny 20. sto-
ročia sa jeho obyvatelia zaobe-
rali predovšetkým poľnohos-
podárstvom. Rozmach mesta 
sa začal 26. októbra 1925, keď 
na jeho území našli termálny 
prameň s teplotou 73°C v hĺb-
ke viac než tisíc metrov.

Históriu partnerských miest Kežmarku začali písať maďari 
Historicky prvým partnerským mestom Kežmarku sa 

stalo maďarské Hajdúszoboszló, známe predovšetkým vďa-
ka vyhľadávaným kúpeľom.

Spočiatku sa nevedelo, čo 
bude mesto s vodou robiť. 
Nakoniec však dali na skú-
senosti miestnych ľudí, keď-
že muži sa v nej kúpali a ženy 
v nej prali. Tí, ktorí sa kúpa-
li častejšie pociťovali jej dobré 
účinky. Tieto udalosti neušli 
pozornosti odborníkov, keď 
po dlhom analyzovaní roz-
hodli, že mesto má k dispo-
zícii termálnu vodu s liečivý-
mi účinkami. Jeho rozvoj sa 
začal spájať s výstavbou kú-
peľov, avšak poľnohospodár-
stvo si zachovalo naďalej svo-
ju významnú úlohu napriek 
objaveniu plynových zásob.

V súčasnosti je maďarské 
mesto známe predovšetkým 
pre svoj kúpaliskový kom-
plex so známymi kúpeľmi, 
kúpaliskom pod holým ne-
bom, aquaparkom a palácom 

Aqua-Palace s tematickými 
bazénmi. Komplex bol posta-
vený v 90. rokoch a dodnes 
vyhovuje požiadavkám doby. 
Kúpele sú vhodné pre pacien-
tov a hostí s chorobami kĺbov, 
chrbtice, nervov či s problé-
movými zápalmi. 

Spolupráca mesta Kežma-
rok a mesta Hajdúszoboszló 
sa začala oficiálne datovať 
od  14. júla 1994 a v tomto ro-
ku oslávia obe mestá 20 rokov 
spolupráce. Tá sa rozvíja pre-
dovšetkým na úrovni samo-
správy, oficiálnych návštev 
a podujatí, cestovného ru-
chu a recipročných pobytov 
a účasti remeselníkov a fol-
klórnych súborov na festiva-
le Európske ľudové remeslo.

 Lorant Paugsch
Zdroj foto: hajduszoboszlo.
hu a nemzetijelkepek.hu.

Kežmarská  
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

052/449 21 35,  
info@kezmarok.sk,  
www.kezmarok.sk

K. O. Škvrnám – čistenie auto-
interiérov, cena: 35 €. Tel.: 0903 403 
995. L 4/14 

Odstúpim veľmi dobre zabeh-
nutú kaviareň na Hlavnom námes-
tí v Kežmarku. Cena dohodou. Tel: 
0911 212 431. L 3/14

Občianske združenie ŽIVOT A ZDRAVIE v Kežmarku
vás srdečne pozýva na

vzdelávací cyklus programu NEW START 
„ZMENA PROSTREDNÍCTVOM VOĽBY“

prednášky a diskusie, ochutnávky a recepty, vzťahy a zdravie
Miesto a čas stretávania:

Hradné nám. č. 24 - prízemie – o 17.00 hod.
14. 4. 2014

ABY NÁM SPOLU BOLO DOBRE
Ing. Jozef PIST

Kontakt: 0904395892
Vstup voľný!

 

 

 
Pozvánka na prednášku 

 

Ako odstrániť psychické bloky 
a zlepšiť si  

vzťahy, zdravie, prácu. 
 

Prednáša: RNDr. Alexander Birčák, kouč. 
 

V stredu 23.4.2014 od 18.00 - 20.00 hod. 
Kežmarská reštaurácia, Hradné nám. 33, KK. 

 
Vstup zdarma. 
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PrEDAJ
Predám palivové drevo, tvrdé aj 

mäkké, cena 25 eur. Kontakt: 0903 
394 080.  D-1/14

Predám les, 4 ha, Magura – Bar-
nahegy. Tel.: 052/446 85 52 (volať ve-
čer).  L-2/14

Predám stánok za symbolickú ce-
nu v Kežmarku. Je prenosný, voda+e-
lektrina, nerezový dres, pulty. 0904 
632 771

Predám, šaty na 1. sv. prijímanie + 
doplnky. Tel.: 0915/949 769.  T-4/14

moTo
Predám malý skúter QT 50 Taj-

fun 4-takt + prilba alebo vymením za 
väčšiu motorku a doplatím. Cena: 600 
€. Tel: 0904 933 868.

Predám autá na LPG: Skoda Feli-
cia 1,6 a Volvo V40 1,8 kombi, tazne, 
letne/zimné obutie na diskoch, okna 
a zrkadla v elektrike, Vo výbornom 
technickom stave. 0903 800 165. 

T-5/14
Dám do dlhodobého prenájmu 

novo postavenú garáž na juhu. Tel.: 
0903/834 980.  T-9/13

zAmESTNANIE
Prijímem obchodného zástupcu. 

Vedenie dodávkového vozidla nut-
nosť. Tel: 0905 290 520. + RÁMČEK!!

Administratívna práca na do-
ma, podpora reklamných a obchod-
ných činností, zastupovanie našej fir-
my prostredníctvom internetu. Po-
žiadavky: komunikatívna znalosť NJ. 
0905 423 797

KúPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, sklo, 

porcelán, nábytok, hracie stroje, rôzne 

iné ako aj ľudovú tvorbu, súčasti kro-
jov, kamenné mlyny – žarnovy a rôznu 
ľudovú tvorbu. Informácie na tel. 0903 
43 90 92, 0918 03 84 08.  P-1/13

Kúpim staré československé hrač-
ky z obdobia socializmu, automode-
ly značky Matchbox a slovenské zbe-
rateľské korunové mince. Tel: 0907 
200 730

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, keramické nože a iné. Opra-
va bicyklov – skiservis. Tel. 0905 
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.                                            P-48/13

Nátery striech. Lacno, rýchlo, 
kvalitne. 0915 334 786.

Ponúkam do prenájmu kancelár-
ske priestory na Hl. námestí 98. 0903 
639 921. + RÁMČEK!!!

Odstúpim zabehnuté kvetinár-
stvo v centre KK. 0915 866393.

Prenajmem priestor o rozlohe 
93 m2 v komplexe Legenda (4 pre-
sklenné výklady). Tel: 0905 290 520. + 
RÁMČEK!!

Dám do nájmu priestory vhod-
né na kozmetické služby, lacno. 0904 
632 771.

Expresné pôžičky pre zamestna-
ných, živnostníkov a dôchodcov na 
čokoľvek bez poplatkov, predschvá-
lenie okamžite. www.pozicajsi.sk  
0918 359 588

Prevádzame montáž striech, te-
sárske práce, rodinné domy na 
kľúč, vymeriavanie stavieb, mon-
táž podlách, drevené prístrešky, al-
tánky, pergoly. Informácie na tel. č.: 
0910/508 074, 0907/496 131.  T-3/14

Hľadám nebytový priestor v 
okrese Kežmarok na prenájom (diel-
ňa – sklad). Podmienky: rozloha 
priestoru min. 25 m2, e. energia a vo-
da.... Tel. kontakt: 0911/631 203 – Mi-

chal.  T-4/13

byTy, Domy, PozEmKy
Predám murovanú, poschodovú, 

záhradnú chatu pred dokončením, 
podlahová plocha 30,4 m2, prízemie 
obývateľné (dlažba, nová kuch. lin-
ka, WC na septik, sedenie), zavede-
ná elektrina, bezpečnostné dvere, 
plastové okná Salamander, vonkaj-
šie okenice a plechové dvere. Ostá-
va urobiť podbitie v interiéri, položiť 
balkón a vonkajšiu fasádu.Možnosť 
prístavby pivnice medzi chatou a 
oporným múrom. Rozloha pozemku 
583 m2. Na pozemku mladá jabloň, 
hruška, slivka, ovocné kríky, okras-
ná zeleň. Záhradkárska osada Pri ho-
rárni, Kežmarok. Cena 21 000 Eur. Pri 
rýchlom jednaní dohoda možná. Pre-
dávam, lebo mám dve. Tel. 0940 733 
070.  

Predám 3-izbový družstevný byt 
na Lanškrounskej ulici v Kežmarku, 
číslo 18, 2. poschodie, s balkónom. 
Cena: 36 000 Eur. Tel. 0902 38 57 72. 
P-12/14 

Predám 1zb. prerobený byt na se-
vere s dvoma balkónmi alebo vyme-
ním za 2-3 izb. Poprípade za menší 
dom + doplatím. 0902 128 706.

Predám 5-ročný rodinný dom v 

drobná inzercia

Spomienky

InzerCIa, SpomIenKy

Hľadané osoby

Dňa 13. aprí-
la 2014 uplynie 
päť rokov od 
smrti nášho mi-
lovaného syna, 
brata a priateľa 

Petra FIGLáR A . 
S láskou spomínajú rodi-

čia, brat Marek, priateľka 
Veronika. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

V januári 
sme si pripome-
nuli 6. výročie 
úmrtia nášho 
otecka a dedka 
Jozefa HUTKU 
a 2. apríla 2014 
bolo smutné 4. 
výročie úmrtia 
našej mamky a 

babičky Angely HUTKOVEJ.
Venujte im spolu s nami ti-

chú spomienku. Ďakujeme.
Spomínajú synovia Jozef 

a Vladislav a dcéra Iveta s 
rodinami.
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Stolný tenis

volejbal

Tanečný pár Samuel Rov-
ňák – Lenka Šepeľová si vy-
tancovali v ŠT tancoch 1. 
miesto a získali triedu A, v 
LAT 2. miesto a tiež sa blí-
žia k triede A, v SLP v ŠT 15. 
miesto v LAT 18. miesto. To-
máš Slavkovský - Martina  
Kišková si vytancovali semi-
finálové 13. miesto v ŠT v tr. 
C v LAT 14. miesto. V  SLP ŠT 
24. miesto.

Popoludní pokračovala sú-
ťaž 1.kolom SLP v ŠT tancoch 
kde si Marek Figlár a Miria-
ma Dupľáková vytancovali 
semifinálové 11.miesto v LAT 
14. miesto. Na základe finálo-
vého 5. miesta v LAT tancoch 
na MSR U-21 v Banskej Bys-
trici bol tento tanečný pár no-
minovaní SZTŠ Bratislava na 
WDSF World Championship 
U-21 Latin do Španielskej Pal-

Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové súťaže.

2. liga
ŠKST Sokol Vojčice A – 

MŠK Fortuna Kežmarok A 5:9 
(Roba 3,5, Vojtička 2,5, Hara-
bin, Ištok 1,5). STK Stadex Ko-
šice A – MŠK Fortuna Kež-
marok A 7:7 (Roba 3,5, Hara-
bin1,5, Ištok, Vojtička 1)
1. Udavské 24 221:115 90
2. Levoča 25 225:125 84
3. STK Košice 24 190:146 69
4. Mokrance 24 180:156 66
5. Kežmarok 25 187:163 66
6. Valaliky 24 182:154 62
7. Michalovce 24 161:175 57
8. Prešov 24 168:168 55
9. Vojčice 24 159:177 54
10. Vranov 24 155:181 53
11. Šar. Michaľany 24 146:190 49
12. V. Kapušany B 22 132:176 44
13. ŠKP Košice 24 123:213 38
14. Margecany B 24 124:212 33

3. liga – západ
21. kolo: TJ Severka Kež-

marok A  – STK Stará Ľubov-
ňa B 9:9 (Habiňák 3, Mikša, 
Popovič 2,5, Królik 1). Levo-
ča – MŠK Fortuna Kežmarok 
B 15:3 (Kocúr 1,5, Kovalčík 1, 
Milan 0,5).
1. Rožňava C 21 252:126 80
2. Levoča B 21 250:128 73
3. Slov. Ves 21 224:154 64
4. Poprad 21 236:142 60
5. Spiš. Štiavnik 21 211:167 52
6. Spiš. Vlachy 21 180:198 48
7. Jablonov n/T 21 183:195 47
8. Severka KK 21 174:204 44
9. St. Ľubovňa B 21 154:224 43
10. Rožňava D 21 151:227 43
11. Letanovce 21 156:222 37
12. Fortuna KK B 21 97:281 25

4. liga – Podtatranská
TJ Severka Kežmarok B 

– Spišská Belá A 16:2 (Vnen-
čák, Pojedinec 4,5, Kelbel, Ko-
ša 3,5), TJ STO Obec Spišské 
Bystré –Severka Kežmarok B 
10:8 (Pojedinec 3,5, Kelbel 2,5, 
Groman, Kvasňák 1).

Pavol Humeník

Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga junioriek.
Spišská Nová Ves – KV 

MŠK Oktan Kežmarok 3:1 (23, 
-22, 20, 16), 3:0 (12, 21, 20). Kež-
marok – Žiar nad Hronom 3:0 
(20, 18, 20), 1:3 (-21, -21, 13, -17).

1. Pov. Bystrica 32 94:15 92
2. L. Hrádok 32 89:22 83
3. Spiš. N. Ves 32 70:45 61
4. Hnúšťa 32 69:41 60
5. Kežmarok 32 50:69 40
6. Žiar n/H 32 47:73 34
7. Žilina 32 33:81 21
8. Zvolen 32 28:81 21
9. B. Bystrica 32 33:81 20
Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala Oblastné majstrovstvá 
v súťaži volejbalových kade-
tiek.

KV MŠK Oktan Kežmarok 
– Prešov 0:3 (-21, -16, -17), 1:3 
(-25, -10, 16, -17).

1. Snina 24 67:14 66
2. TU Košice 24 62:21 56
3. Prešov 24 52:27 48
4. Spiš. N. Ves 24 49:35 45
5. Vranov n/T 24 39:45 31
6. Kežmarok 24 38:45 30
7. ŠA Košice 24 7:67 6
8. Michalovce 24 7:67 6

Futbal
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala futbalová sezóna aj v V. 
futbalovej lige skupiny Sever. 

19. kolo: Hanušovce nad 
Topľou – 1. MFK Kežmarok 
4:0 (3:0)

20. kolo: 1. MFK Kežmarok 
– FK Tatran Zámutov – ne-
odohrané (domáci nenastúpi-
li na stretnutie)
1. Pušovce 20 88:20 52
2. Štrba 20 45:29 41
3. Raslavice 20 33:22 39
4. Kračúnovce 20 40:24 35
5. St. Ľubovňa 20 37:26 33

6. Ľubotice 20 41:34 33
7. Radvaň n/L 20 31:31 32
8. Kendice 20 37:31 28
9. Pakostov 20 32:34 28
10. Fintice 20 39:32 27
11. Zámutov 19 33:28 25
12. Medzilaborce 20 32:45 22
13. Kľušov 20 38:47 21
14. Hanušovce n/T 20 26:43 21
15. Dlhé Klčovo 20 24:50 19
16. Kežmarok 19 9:89 3

Dorast, III. liga,  
sk. Podtatranská

1. MFK Kežmarok – Levo-
ča 6:0 (Pitoňák 3, Pálfi, Topor-
cer, Šimbera).                     (ph)

Tanečníci v Ružomberku úspešní
Reprezentanti TŠC TEMPO MŠK Kežmarok sa 29.3.2014 

zúčastnili dopoludnia  bodovacích súťaží dospelých  v trie-
de B v  ŠT i LAT tancoch o Pohár primátora mesta Ružombe-
rok a boli úspešní. 

ma de Mallorca dňa 26. aprí-
la 2014. Blahoželáme a praje-
me veľa úspechov na prvých 
Majstrovstvách sveta. 

Najúspešnejším reprezen-
tantom v 1. kole SLP v ŠT tan-
coch bol Matej Štec - Radka 
Britaňáková , vytancovali si 
finálové 5. miesto.

Dňa 5. 4. 2014 sa zúčastni-
li  reprezentanti TŠC TEMPO 
MŠK Kežmarok Tomáš Slav-
kovský - Martina Kišková  
42. ročníka najstaršej bodo-
vacej súťaže v Prešove. A bo-
li úspešní.V ŠT tancoch tr. B i 
tr. C LAT obsadili finálové 6. 
miesto.

Ďalším úspešným repre-
zentantom bol Marek Figlár - 
Miriama Dupláková. Na bo-
dovacej súťaži v Zlíne ČR v 
ŠT tancoch tr. A si vytancova-
li 3. miesto v LAT 4. miesto. 1. 
miesto o Pohár primátora mes-
ta Zlín putoval do Kežmarku.

Srdešne blahoželáme.
 Gertrúda Scholtzová,

 trénerka
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Na zjazdovkách v Koutech 
nad Desnou na Morave sa ko-
nali Medzinárodné majstrov-
stvá ČR v zjazdovom lyžovaní 
v dňoch 17 a 18 marca, kde  opäť 
dominoval Dávid Pristač, keď v 
kategórií mužov vyhral Obrov-
ský slalom a Slalom pred svo-
jím strýkom Martinom Legut-
kym. Nedala sa zahanbiť ani 
sestra Davida, Terezka Pristačo-
vá, keď obrovský slalom a para-
lelný slalom vyhrala a v slalo-
me bola druhá.

Záverečným podujatím se-
zóny bolo finále Deaf Euró-
pa Cup vo Francúzskom Mor-
zine od 20. do 22. marca. Za 
krásneho  slnečného poča-
sia na náročných tratiach sa 
v prvý deň konali preteky Su-
per-G a kombinácie. Ku kon-
kurencii z európskych štátov 
sa vo finále pridali aj preteká-
ri z Japonska, čo zvýšilo kon-
kurenciu, hlavne v slalome. 

Dávid Pristač v Super-G 
vylepšil svoju pozíciu z pred-
chádzajúceho kola a preteky 
vyhral. V Super kombinácii 
bol druhý za Japoncom, ktorý 
bol rýchlejší v slalome. Medzi 
juniormi skončil Dávid v ob-
rovskom slalome na 3. mieste, 
Martin Legutky v Masters na 
3. mieste a celkove na 7. mies-
te. V záverečnom slalome za 
stáleho dažďa Dávid medzi 

juniormi suverénne zvíťazil s 
viac ako sekundovým násko-
kom a v celkovom hodnotení 
ako 15 ročný pretekár medzi 
mužmi skončil na 5. mieste. 

V slalome sa prezento-
val v najlepšom svetle aj keď 
bez väčšieho tréningu v sil-
nej konkurencií s Japoncami 
Martin Legutky ml., keď sa 
v kategórii masters umiestnil 
na 3. mieste a celkovo na 4. 
mieste tesne pred svojím sy-
novcom Dávidom Pristačom. 
Terezka Pristačová sa v ob-
rovskom slalome a v slalome 
umiestnila dvakrát na dru-
hom mieste.

Dosiahnuté výsledky na-
značujú, že pri podpore SR 
a Slovenskej federácie nepo-
čujúcich športovcov, dobrom 
tréningu v predsezónnej prí-
prave, materiálno-technic-
kom zabezpečení našich re-
prezentantov, je šanca na 
popredné umiestnenia Slo-
venských reprezentantov 
Martina Legutkého ml. a Dá-
vida Pristača na Deaflymp-
ských hrách 2015 v Rusku. Za 
všetkých športovcov chcem 
poďakovať našim podporo-
vateľom,  Kovospol železiar-
stvo Blaško Kežmarok, Ron-
do Kežmarok, Papiernictvo 
Jakura Kežmarok. 

Tréner M. Legutky st. 

Slovenskí nepočujúci 
opäť úspešní

Po úspešnom štarte na Deaf Európa Cup v St. Lambrecht 
v Rakúsku, pokračovali v úspešnej reprezentácií Slovenska 
nepočujúci aj na ďalších podujatiach v alpskom lyžovaní. 

Je to úvodný vstup nové-
ho sponzora kežmarského 
hokejbalového klubu, ktoré-
ho názov bude mať seniorské 
mužstvo Kežmarku v novej 
extraligovej sezóne.

Za tento tím nastúpia viace-
ré hokejové hviezdy akými sú 
Kmiť, Kubát, Findura, Drotár, 
Paľovčík a na možno príde i mi-
láčik kežmarských hokejových 

fanúšikov Richard Šechný!
Všetkých športových fa-

núšikov tak pozývame na 
zaujímavé ukončenie senior-
skej hokejbalovej sezóny a 
privítajme nielen hviezdy 
hokejového Slovenska, ale 
naučme sa i to, že v novej se-
zóne sa extraligové mužstvo 
bude volať MŠK Mimisolar 
Kežmarok.    Pavol Humeník

Pozvánka na 
hokejbalovú exhibíciu

V sobotu 20. apríla 2014 o 13.00 hod. sa uskutoční na ho-
kejbalovom ihrisku v Kežmarku hokejbalová exhibícia. V 
nej sa stretne hokejbalové mužstvo MŠK Vegomont Kežma-
rok proti mužstvu Mimisolar Slovensko. 
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Šport

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 12. 4., 13.00 h Kežmarok – Košice

DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 13. 4., 12.30 h Kežmarok – Rožňava

OHK – východ žiaci MŠH Vlada Jančeka 13. 4., od 10.30 h Kežmarok – Rožňava

Futbal
V. liga, sk. Sever muži futbalový štadión 20. 4., 16.00 h Kežmarok – Radvaň n/L

dorast futbalový štadión 19. 4., 14.00 h Kežmarok – Harichovce

Hokejbal
extraliga seniori hokejbalový štadión 12. 4., 13.00 h Kežmarok – Svidník

exhibícia seniori hokejbalový štadión 19. 4., 13.00 h Kežmarok – hokejisti SR

Stolný tenis

3. liga muži ZŠ Nižná brána

3. liga muži ZŠ sv. Kríža

4. liga muži ZŠ Nižná brána

Volejbal extraliga – o 5. miesto ženy MŠH Vlada Jančeka 12. 4., 17.00 h Kežmarok – Sp. Nová Ves

Volejbalistky Kežmarku 
vyhrali v extraligovej súťa-
ži aj druhý zápas v skupine o 
5. – 8. miesto proti COP Nit-
ra. Stretnú sa tak so Spišskou 
Novou Vsou v zápasoch o ko-
nečné 5. a 6. miesto extraligo-
vej tabuľky.

zápas o 5. – 8. miesto
KV MŠK Oktan Kežma-

rok – COP Nitra 3:2 (23, 17, 

-20, -17, 12). Najviac bodujú-
ce kežmarské hráčky: Dra-
gašeková 17, Rajčanová 13, Ja-
kušová 9.

zápas o 5. – 6. miesto
VK Spišská Nová Ves – 

KV MŠK Oktan Kežmarok 
3:0 (12, 22, 16). Najviac bodu-
júce kežmarské hráčky: Raj-
čanová, Dragašeková 6, Labu-
dová, Becková 5.            (t/f: ph)

Kežmarským hokejbalis-
tom sa nepodarilo uspieť v 
šesťbodovom zápase s Ruži-
novom, v ktorom úplne zly-
hali v koncovke, čo praktic-
ky rozhodlo o tom, že šance 
na postup do play-off sa z re-
álnych možností dostali do 
sféry teoretických. A tie pad-
li po dvoch tesných prehrách 
u prvých dvoch mužstvách 
tabuľky. Ukázalo sa, že prá-
ve zápas o tri body s Ruži-
novom sme pred posledným 
kolom vzdialený do top os-
mičky. Preto posledný zá-
pas so Svidníkom doma je už 
pre kežmarských hokejbalis-
tov iba posledným v tejto se-
zóne.

MŠK Vegomont Kežma-
rok - ŠHBK Ružinov Brati-
slava 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Góly: 
Behúl, Holeš.

MŠK Vegomont Kežma-
rok - LG AZHOKEJ Bratisla-
va 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Góly: Tep-
lický (P. Kromka) PP, Drozd 

(Teplický, Lipták), Bednár 
(Lipták, Teplický) PP, Paloč-
ko (Knapik, Oravec) – Hrabá-
rik PP.

HBK Nitrianski rytieri 
Nitra – MŠK Vegomont Kež-
marok 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). Góly: 
Slovák, Kašša, Slovák, Ladi-
ver, Chovan – Oravec, Lipták 
(Teplický), P. Kromka (Teplic-
ký) SH.

Pruské – Kežmarok 4:2 
(2:1, 1:0, 1:1). Góly: Buday, Fu-
mač PP, Fumač PP, Škultéty – 
Oravec (Teplický) SH, Oravec.

(ph)
1. Pruské 21 92:54 52
2. Nitra 21 99:47 49
3. Martin 21 62:42 41
4. LG Bratislava 21 71:51 38
5. Skalica 21 77:62 37
6. Vrútky 21 88:55 33
7. Pov. Bystrica 21 54:69 30
8. Ružinov BA 21 70:76 27
9. Svidník 21 63:108 24
10. Jokerit BA 21 66:68 23
11. Kežmarok 21 65:79 19
12. Pohronie 21 41:137 5

Hokejbalisti sa do play-off 
neprebojovali

Volejbalistky sa neprebojovali 
do semifinále play-off

Stolný tenis III. liga muži ZŠ Nižná brána 13. 3., 10.00 Sever-
ka KK A – Rožňava D

Stolný tenis IV. liga muži ZŠ Nižná brána 13. 3., 10.00 Sever-
ka KK B – Spiš. Štvrtok A


